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ABSTRAK 

 

Kanker merupakan salah satu penyakit yang berbahaya di negara berkembang 
seperti Indonesia, kanker menjadi salah satu penyebab kematian utama seseorang. 
Oleh karenanya di anggap sebagai salah satu penyakit yang berbahaya maka 
dalam penanganannya membutuhkan fasilitas dan tenaga ahli yang memadai. Saat 
ini di indonesia penyakit kanker telah menjamur ke berbagai wilayah, termasuk 
Jawa Timur. Hal ini perlu diwaspadai oleh semua lapisan masyarakat dari 
berbagai macam kalangan, karena kanker bisa menyerang siapa saja dan kapan 
saja. Agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya seorang penderita 
kanker tetap aktif melakukan penemuan informasi. Penemuan informasi yang 
dilakukan oleh penderita kanker atas dasar kebutuhan informasi yang dimilikinya 
saat ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara baik secara online maupun 
ofline. Baik berkonsultasi dengan pihak keluarga, profesional kesehatan, atau 
teman yang lebih berpengalaman. Itu semua dilakukan agar kebutuhan 
informasinya terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 
karakteristik sosial responden penderita kanker, tahapan perilaku penemuan 
informasi penderita kanker, dan bagaimana hubungan antara karakteristik sosial 
penderita kanker dengan tahapan perilaku penemuan informasi yang dilakukan 
oleh penderita kanker. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
kuantitatif deskriptif, yang bermaksud menggambarkan dan memberikan 
penjelasan tentang perilaku penemuan informasi yang dilakukan olehpenderita 
kanker di Surabaya. Pemilihan responden dilakukan pada beberapa penderita 
kanker yang berada di Surabaya dan melakukan pengobatan di Surabaya atau 
penderita kanker yang berdomisili di Surabaya tetapi tidak melakukan pengobatan 
di Surabaya, dan penderita kanker tidak berdomisili di Surabaya tetapi melakukan 
pengobatan di Surabaya dengan jumlah sebanyak 100 responden, dengan teknik 
pengambilan sampel purposif sample. Sehingga data yang dibutuhkan dapat 
terpenuhi sesuai dengan kriteria. 
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